NetSuite Affärssystem – Ekonomi/ERP/CRM
Flexibel plattform för alla bolag – passar växande och medelstora företag till koncerner

NetSuite erbjuder:

NetSuite - världsledande affärssystem på webben

Inbyggda, anpassningsbara portaler
CRM och ekonomi/ERP med
integrerad e-handel
SuiteAnalytics business intelligence
SuiteFlex ramverk för anpassningar och
tillägg

NetSuite lever upp till löftet om intelligenta, integrerade och lättanvända
applikationer för växande och medelstora företag till större koncerner.
Allt samlat på webben i en äkta molntjänst!

Ekonomi/ERP
Komplett ekonomisystem
Koncernfunktioner med konsolidering
Kund- och leverantörsreskontra
Skanning/workflow av lev.fakturor
Periodiseringsfunktioner
Budgetering
Flera valutor
Kundorder, utleverans och fakturering
Avancerad projekthantering
Tidrapportering och utläggsredovisning
Inköp
Lagerhantering
Anpassningsbara standardrapporter
Rollbaserade portaler
Självbetjäning för anställda
iPhone och Android-appar

NetSuite är intelligent. Systemet lagrar all data om företaget i samma databas,
vilket ger tillgång till viktiga nyckeltal i realtid på anpassningsbara
informationsportaler. På så sätt ger NetSuite företaget möjlighet att fatta
snabbare och bättre beslut.
NetSuite är integrerat. I en enda kraftfull applikation samsas fullödiga
CRM och e-handelsfunktioner med back-office, ekonomi/ERP och
självbetjäningsportaler för affärspartners. Resultatet blir att företaget kan
samla all data på samma ställe och automatisera sina affärsprocesser från ax
till limpa.
NetSuite – även ett verksamhetssystem. Eftersom standardsystemet är
moduluppbyggt, med körklara moduler, kan implementeringen ske stegvis.
Dessutom kan systemet anpassas efter specifika behov med det inbyggda
ramverket för anpassningar och tillägg, som till stor del har ett grafiskt
gränssnitt - klicka istället för att koda. Med NetSuite får ni ett flexibelt
verksamhetssystem som kan tillpassas till era processer där implementeringarna både blir snabbare och billigare än med traditionella affärssystem.

CRM
Säljstödsfunktioner
Marknadsföringsfunktioner
Support och Service
Provisionshantering
Partnerhantering
E-handel
Databasdriven Webbplats/Webbutik
Kreditkortshantering
Kund- och partnerportaler

NetSuite är användarvänligt. Olika användare/roller i NetSuite har olika
startsidor med olika innehåll och menyer. Det går också enkelt att släcka ner
eller lägga till funktioner och rättigheter för de olika rollerna. Med rätt
information enkelt tillgängligt till rätt användare blir systemet också
användarvänligt.
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Oracle - NetSuite

Molntjänsten NetSuite ingår i Oraclekoncernen som totalt sysselsätter över
120.000 anställda. Grunden till systemet

lades redan 1998 och idag använder
över 40.000 företag och koncerner
detta beprövade affärssystem!

I och med att standardsystemet
NetSuite är 100% utvecklat för
webben är systemet plattformsoberoende. Dessutom finns systemet
tillgängligt på en stor mängd olika
språk.
I botten av NetSuite finns modern och
kraftfull Oracle-teknologi som borgar
for ett tryggt och mycket säkert
system. NetSuite riktar sig till små
såväl som större företag och
koncerner. NetSuite ansvarar för
standardprogramvaran, vilket
innefattar programutveckling,
programgarantier och drift
av systemet som även inkluderar
kontinuerliga uppgraderingar.

Kort fakta om Alterview

Alterview grundades 1998 och är en
svensk NetSuite Solution Provider och
en Oracle Gold Partner.
Alterview har idag Sveriges mest
erfarna konsulter inom NetSuite och
en upparbetad stor erfarenhet av att
införa affärssystem hos företag,
organisationer och koncerner i vitt
skilda branscher.

Varför välja NetSuite?
Anpassa, integrera och utöka NetSuite med SuiteCloud platform
NetSuite är världens mest anpassningsbara molntjänst! Konfigureringen sker
huvudsakligen genom att klicka, inte koda. Avancerade anpassningar med
lättanvända standardverktyg ger möjlighet att skräddarsy affärsprocesser till
specifika verksamhets- eller branschbehov. Eftersom korrekt gjorda anpassningar
automatiskt uppgraderas till nya versioner uppmuntrar vi faktiskt till att anpassa
NetSuite - att göra det till företagets eget affärssystem. En stark plattform för
integration ingår vilket möjliggör robusta lösningar om NetSuite behöver prata
med kringliggande system.
Stärk beslutsfattandet med ökad överblick
Anpassningsbara portaler ger tillgång till viktiga nyckeltal i realtid, vilket ger
möjlighet till snabba och smarta affärsbeslut. Dessutom, med all kundinformation
samlad på samma ställe ges möjlighet till bättre och målinriktad försäljning och
service till verksamhetens kunder.
Samordna affärsprocesserna över hela företaget
Med en och samma plattform för CRM, ekonomi/ERP och e-handel är det möjligt
att automatisera viktiga affärsfunktioner som t ex försäljning, marknadsföring,
service, ekonomi, lager, kundorder, utleverans, inköp, projekthantering och
personalhantering. Användare behöver inte längre mata in data i flera olika
system, stämma av och korrigera felaktigt data eller vänta på
uppdateringskörningar. Istället har alla anställda tillgång till korrekt data i realtid,
vilket leder till bättre samarbete mellan olika avdelningar i företaget och ökad
produktivitet i verksamheten.
Bjud in kunder, leverantörer och partners
För att möta dagens behov av nära samarbete mellan affärspartners erbjuder
NetSuite självbetjäningsportaler som utökar samarbetet både mellan företag och
mellan företag och privatpersoner. NetSuite automatiserar dessutom proaktiva
aviseringar till kunder, leverantörer och partners och ger möjlighet till att snabbt
reagera på ny information, vilket bidrar till att stärka företagets position som mest
attraktiva affärspartner.
Få överlägsen valuta för en rimlig peng
NetSuite är byggt från grunden för växande och medelstora företag till större
koncerner och erbjuder konkurrenskraftig prissättning, snabb implementering och
omfattande support, vilket resulterar i svårslagen totalkostnad för ägarskap (TCO).
Dessutom elimineras flera kostbara och tidskrävande integrationer som ofta blir
följden av att använda flera olika system. NetSuite tillhandahåller också, i Sverige
via partnern Alterview, konsulttjänster på allra högsta nivå och utbildningsprogram
som säkerställer en effektiv implementering och långvarig framgång.
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